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Пишува: Венцо ДОНЕВ

ТАЛИБАНСК   ИОТ ИСЛАМ ТАЛИБАНСК  
ЈА ПРИТИСКА    АЛБАНИЈАЈА ПРИТИСКА   

Во еден од претходните броеви пи-
шувавме за невладините орга ни-
зации и за нивното место во оп-

штеството, во случајов Македонија. Но, 
нагласивме дека некои од нив се нечие 
ладно оружје за спроведување на од-
редени политички цели. Кон крајот на 
минатата и на почетокот на оваа година, 
во време кога жестоко се притискаше 
за независност на Косово, но и во вре-
ме кога ДУИ излезе од работата на ма-
кедонското Собрание, невладините ор-
ганизации имаа значајна улога во одр-
жувањето на тензиите. Некои од нив се 
проширија во нашава земја, како "Са-
моопределување". Експертите на гла су-
ваат дека поголем дел од ваквите не-
владини организации го користат мо-
ментот кога одделни политички партии 
се на стаклени нозе за да спроведат 
своја политика или подоцна некои од 
нив да се преобразат во политички пар-
тии, додека други имаат сосема по инак-
ви цели и се многу блиски до ради кал-
ниот исламизам.

Цел на овие организации е 
да го исфрлат отоманскиот 
ислам и да го наметнат 
талибанскиот, преку 
вехабистите и селафистите. 
Проповедниците на овие 
исламски групи не се 
школувани во исламските 
универзитети туку се без 
образование со завршени 
курсеви. Нивна цел е тотална 
исламизација на Албанија, но 
и на Балканот. Во Косово 
немаат проблем бидејќи 
Албанците претежно се 
муслимани, додека во 
Албанија населението е 
мешано според вероисповед: 
христијани-католици и 
православни, муслимани плус 
бектешка заедница. 
Остварувањето на нивните 
цели е со милитаристички и 
политички средства, за 
разлика од традиционалниот 
ислам, кој се оградува од 
политиката и милитаризмот.

"Разбуди се" и "Самоопреде лува ње" 
се невладини организации кои има ат 
политички цели, првата во Македонија, 
а втората се бори за независно Косово. 
Според француски разузнавачи од Пр иш -
тина, во фаза на формирање се на т.н. 
"нова косовска армија" за осло бо ду ва-
ње на неослободените албански те ри-
тории (Санџак, Западна Македонија, Че-
мерија и Јужна Србија), односно соз-
давање на обединето Косово во гра ни-
ците на Косовскиот турски вилает од 
1384 година. Има ограноци во Скопје, 
Те тово, додека во Дебар работат на тоа.

"Ирански комитет за помош на Ко-
со во и Чеченија" и "Активна исламска 
мла дина" се исламски организации кои 
деј ствуваат во Косово и во Македонија, 
додека "Исламска помош" (Islamik reliv) 
со канцеларија во Косовска Митровица 
и со ограноци во нашава земја, се за ни-
мава со разузнавање, бидејќи е соз даде-
на од Иранската разузнавачка служба 
во 1998/99 година, со основна задача во 
Косово да формира муџахедински од-
ред.

Поставеноста на овие невладини ор-
ганизации е да дејствуваат на повеќе 
места, при што, најчесто нивните актив-
ности се координирани.

Нивната експанзија е забележителна 
во Албанија, особено по распаѓањето 
на системот на оваа држава во 1997 го-
дина, при што се потенцираше дека та-
му престојувал Осама бин Ладен. Цел 
на овие организации е да го исфрлат 
ото манскиот ислам и да го наметнат та-
либанскиот, преку вехабистите и се ла-
фистите. Проповедниците на овие ис-
лам ски групи не се школувани во ис-
ламските универзитети туку се без об-
разование со завршени курсеви. Нивна 
цел е тотална исламизација на Албанија, 
но и на Балканот. Во Косово немаат про-

блем, бидејќи Албанците претежно се 
муслимани, додека во Албанија насе ле-
нието е мешано според вероисповед: 
христијани-католици и православни, 
муслимани плус бектешка заедница. 
Ос тварувањето на нивните цели е со ми-
литаристички и политички средства, за 
разлика од традиционалниот ислам, кој 
се оградува од политиката и од ми ли та-
ризмот.

ФИНАНСИЕРИ 
ИСЛАМСКИ 
ФАНАТИЦИ

Последниве години, исламистичките 
невладини организации (ИНО) во Алба-
нија спонзорирале повеќе од 600 си-
рачиња. Изградиле околу 300 објекти, 
поделиле хуманитарна помош, но и па-
ри. Го помогнале Министерството за 
зд равство со апаратура и медикаменти, а 
поделиле и една профитабилна зделка 
со поголема вредност за време на ко-
совската криза. Освен добротворните 
активности, организациите често се ко-
ристени и од терористички елементи, 
при што е кажано дека тие организации 
имаат врска со Муџахедините и им има-
ат дадено поддршка на сите исла мис-
тички војни во зоните каде што имало 
конфликти.

Фондацијата "Ал-Харамани" е со 
цен  тар во Риад, Саудиска Арабија, со ог-
ра ноци во околу 15 држави. Таа се кон-
тролира од високи саудиски фанатици 
кои ја симпатизираат агендата на Осама 
бин Ладен против американското и за-
падното. Неговата мисија е за доброто 
и едукацијата. Имаат задача проши рува-
ње на вистинските лекции на исламот 
во цел свет. Другите насоки на оваа ор-
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ганизација се совпаѓаат со оние на Ис-
ламистичкиот комитет: изградба на ис-
ламистичка одговорност, повик на не-
муслиманите во исламот и соработка 
со другите исламистички организации. 
Според одредени сознанија, кај нас е 
користена како коперција за терорис-
тички елементи на организациите "Џа-
ма ал Исламија", "Алжирско исламис тич-
ко движење", "Египетски исламис тич ки 
џихад" и други. Странски државјани кои 
работеле во канцелариите на оваа ор-
ганизација во Албанија, кои подоцна се 
депортирани од нашата земја, биле во 
директна врска со Осама бин Ладен. 
"Ал-Харамеин" спонзорирал студиски 

кон тролира од организацијата "Кувајт-
ското муслиманско братство", која се 
финан сира од кувајтските комерцијални 
ин ституции. Им давале логистичка под-
дршка на муџахедините во Босна и Хер-
цеговина. Според непотврдени созна-
нија, оваа фондација има покриено и 
вработено терористички елементи од 
"Египетскиот исламистички џихад", кој 
е депортиран од нашата земја. Мо мент-
но е ограничена во давање помош и 
пен зии за сираците, од друга страна, 
про должува со финансирање на села-
фистичките елементи, особено во џами-
јата на "Дине Хоџес" во Тирана и во Це-
ричката џамија во Пешкопеа.

И ХУМАНИТАРЦИ И 
ЕКСТРЕМИСТИ НА 

ЕДНО МЕСТО
Фондацијата "Ал-Вакф ал Исламија" 

е со седиште во Саудиска Арабија, но и 
во Холандија, но нејзините активности 
се раширени и во многу други земји во 
светот. Таа е финансирана од богати с а-
удиски државјани. Го финансира по ве-
ренството во Берат и во Ѓирокастро. Неј-
зиниот состав е мешавина од екс тре-
мистички елементи. Вработени во оваа 
организација се протерани од на шата 
земја, како персона нон грата, по слу чу-
вањата на 11 септември 2001 го ди на во 
САД. За одбележување е дека оваа ор-
ганизација е финансирана од Инсти ту-
тот "Ел-Фарук" на Церику, кој е познат 
како прва база каде се фрлени темелите 
на радикализмот на младата генерација 
и арабизмот од исламската вера. Ги фи-
нансира албанските екс трем ни елемен-
ти во Тирана, Дебар, Ѓиро кас тро и дру ги.

Фондацијата "Таибах" е со центар во 
Саудиска Арабија, но е со ограноци и во 
Вирџинија, САД. Активностите й се на со-
чени во неколку балкански земји, кои се 
во сферата на верските граници, хума-
ното и социјалното. "Таибах" го фи нан си-
ра Институтот "Ебу-Ханифе" во Бул  киз, 
додека негова гранка во Ал ба нија е под-
држана од елементи на екс тремис тич ка-
та организација "Мус ли ман  ско брат ство".

Кувајтската фондација "Комитетот 
на исламскиот свет" се финансира од 
ин дивдуалци и од кувајтски бизнис ме-
ни, чија дејност е насочена за помош на 
сиромашните, обезбедување пензии за 
сираците и во социјалните активности. 
Таа го финансисра поверенството и во 
Драч и во Корча. Фондацијата е под др-
жана и од египетски државјани, чле но ви 
на организацијата "Египетско мусли ман-
ско братство".

Богатите емири од Обединетите Арап -
ски Емирати ја финансираат фон да ци-
јата "Црвена полумесечина на Обе ди-
нетите Арапски Емирати", која се нао-
ѓа во Абу Даби. Нејзините активности се 
хуманитарни и верски за подигнување и 
администрирање на мултифунк цио нал-
ните центри во Прењас, Фиер и Гра мш. 
Фундаментални активности се: пен зиите 
за децата, изградба и менаџирање на 
кон виктите и школите, организирање 
курсеви за компјутер. Нема инфор ма-
ции за имплементација на оваа фон да-
ција во корист на тероризмот.

Како огранок на "Лигата светско мус-
лиманство", со центар во Саудиска Ара би-
ја, е фондацијата "Светската асам блеа 
на муслиманската младина" Оваа фон-
дација е составена од 54 мла дински ис-
ламски организации во све тот. Пора-
нешни вработени на оваа фон дација се 
протерани од нашата земја поради вме-
шаност во екстремна актив ност. Актив-
ностите на оваа орга низа ци ја моментно 
се ограничени и се скон центрирани во 
организирање профе сионални курсеви 
и кампови за време на летниот одмор.

стипендии за албански студенти и е 
главен финансиер на екстремните гру-
пи во Албанија. Исто така, влијаела и за 
создавање амбиент и за претставување 
на елементи на идеите за екстре мис-
тичка религија на сите места, особено 
во Тирана, Дебар, Драч и во Шкодра. Во 
своето дејствување оваа организација 
целосно го има тргнато авторитетот на 
комунитетот на албанските муслимани.

Фондацијата "Препородот на исла-
мис тичкото наследство", формирана 
во 1981 година, во Кувајт, како добрин-
ска рака на едно политичко здружение, 
ра боти на чување и на реконструкција 
на монументите кои го содржат култур-
ното исламистичко наследство. Таа се 

Фондацијата "Светска хуманитарна 
исламистичка организација" е фор-
ми рана во 1978 година во Џелдах, Сау-
дис ка Арабија, и е подгранка на Лигата 
за светските муслимани. Активностите 
се насочени кон жртвите од природни 
ка тастрофи на војните. Спонзорирала и 
спонзорира економски проекти и мали 
бизниси. Фондот на саудиските граѓани 
ги поддржал Муџахедините и во Ав га-
нистан и во Босна и Херцеговина. Таа е 
првата исламска организација која е 
поставена во Албанија. Служела како 
ча дор за екстремните елементи во Еги-
пет, Алжир, Тунис и во други земји. Се-
гашните активности й се редуцирани, 
осо бено во помош и пензии за сираци.

ДАЛИ ИСЛАМСКИТЕ ВЕРНИЦИ  ЌЕ БИДАТ ЖРТВИ ДАЛИ ИСЛАМСКИТЕ ВЕРНИЦИ  ЌЕ БИДАТ ЖРТВИ 
Н А ТАЛИБАНСКИОТ ИСЛАМ?Н А ТАЛИБАНСКИОТ ИСЛАМ?


